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1. Purpose of the Manual
This manual has been created to set out the requirements,
standards, procedures and policies for the presentation
of high quality bazaars and consumer fair exhibitions in
Abu Dhabi, resulting in an enhanced overall experience for
visitors.
The below standards have been designed to encourage the
private sector to make investments to improve and maintain
the quality of services provided.
In accordance with DCT establishment law number (8) 2018,
and resolution (23) of 2018 regarding the additional mandate
of DCT and resolution (54) of 2016 concerning organising
events in Abu Dhabi, this manual works hand-in-hand with the
set by-laws and procedures of the Events Licensing System.
2. Definitions

يوضــح هــذا الدليــل المعاييــر واإلشــتراطات واإلجــراءات والسياســات
،المتبعــة عنــد إقامــة معــارض الســلع االســتهالكية فــي إمــارة أبوظبــي
مما سيســهم بال شــك في تحســين التجربة ونوعية الخدمات الشــاملة
.المقدمــة لجمهــور اإلمــارة
وقــد وضعــت هــذه المعاييــر الــواردة أدنــاه لتشــجيع القطــاع الخــاص على
القيــام باســتثمارات أكثــر لتحســين نوعيــة الخدمــات المقدمــة والحفــاظ
.عليهــا تبعــً ألعلــى المعاييــر العالميــة
 بشــأن إنشــاء دائــرة الثقافــة2018 ) لســنة8( وفقــً للقانــون رقــم
2018 ) لســنة23(  وقــرار رئيــس المجلــس التنفيــذي رقــم، والســياحة
 قــرار رئيــس،بشــأن اختصاصــات إضافيــة لدائــرة الثقافــة والســياحة
 بشــأن نظــام ترخيــص2016 ) لســنة54( المجلــس التنفيــذي رقــم
 يعمــل هــذا الدليــل جنبــً إلــى جنــب، الفعاليــات فــي إمــارة أبــو ظبــي
مــع اللوائــح التنفيذيــة والتنظيميــة واإلجــراءات المحــددة فــي نظــام
.ترخيــص الفعاليــات
 تعريف المصطلحات.2

In the implementation of the provisions of this manual,
the following words and phrases shall have the meanings
corresponding thereto unless the context requires otherwise:

State:
Emirate

The United Arab Emirates
The Emirate of Abu Dhabi

Government

The Government of Abu Dhabi

Department/
DCT
Relevant
Entities

The Department of Culture and Tourism
Abu Dhabi
The relevant local entities

Any event that is permanently or temporary
held in the Emirate, whether it has an
entertaining, marketing, sports, artistic,
cultural, educational, touristic, health,
Events
religious, or political goal or any other goals,
an whether such event takes the form of
conferences, festivals, exhibitions, seminars,
forums, or any other form.
The visual elements that symbolize the
Emirate and comprising the logo as well as
Brand Identity
its supporting elements such as the font,
of the Emirate
symbols, or decorations set up to emphasize
and promote such identity.
The electronic system used to license events
Events
and document the data and information
Licensing
related thereto, including their agenda,
System
participants, speakers, set dates and
locations, and their accompanying activities.
Event
The electronic system used to promote and
Ticketing
distribute the tickets of the events held in the
System
Emirate.
Any traditional or electronic means which
Ticket
entitles its holder to attend the events at their
exact location, whether paid or free.
Event
Organizer

 الهدف من الدليل.1

The party duly licensed pursuant to the
legislation in force to organize Exhibitions
in the Emirate, and registered in the Events
Licensing System.

يقصــد بالكلمــات والعبــارات اآلتيــة حيثمــا وردت المعانــي الموضحــة لهــا
:مالــم يقــض ســياق النــص بغيــر ذلــك

اإلمارات العربية المتحدة

الدولة

.إمارة أبو ظبي

اإلمارة

.حكومة أبو ظبي

الحكومة

.دائرة الثقافة والسياحة

الدائرة

الجهات المحلية ذات العالقة

الجهات
المختصة

،أي حدث يتم تنظيمه بشكل دائم أو مؤقت في اإلمارة
سواء كان الغرض منه ترفيه ًيا أو تسويق ًيا أو رياض ًيا أو
فن ًيا أو ثقاف ًيا أو تعليم ًيا أو سياح ًيا أو صح ًيا أو دين ًيا أو
 وسواء اتخذ هذا،سياس ًيا أو غيره من األغراض األخرى
الحدث شكل المؤتمرات أو المهرجانات أو المعارض أو

الفعاليات

الحفالت الموسيقية أو العروض المسرحية أو الندوات أو
.الملتقيات أو أي شكل آخر
 وتتألف من الشعار،العناصر المرئية التي ترمز لإلمارة
الترويجي والعناصر الداعمة له مثل الخط أو الرموز أو
.الزخارف التي يتم إعدادها إلبراز الهوية والترويج عنها

الهوية
الترويجية
لإلمارة

النظام اإللكتروني الذي يتم من خالله ترخيص الفعاليات
 بما في ذلك،وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بها
جدول أعمالها والمشاركين والمتحدثين ومواعيد إقامتها

نظام ترخيص
الفعاليات

.والمواقع التي تقام فيها واألنشطة المرافقة لها
النظام اإللكتروني الذي يتم من خالله تسويق وتوزيع
.تذاكر الفعاليات المقامة في اإلمارة

نظام تذاكر
الفعاليات

أية وسيلة تقليدية أو إلكترونية تخول حاملها حضور
 سواء كانت بمقابل،الفعاليات في المكان المحدد إلقامتها

التذكرة

.أو بدون مقابل
الموقع الداخلي أو الخارجي سواء كان ملكية عامة أو خاصة
والمرخص له أصوالً باستضافة المعارض والتي يتم السماح
باستخدامها ألغراض استضافة المعارض بواسطة من يملك
.الحق في ذلك وفق التشريعات النافذة
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موقع المعرض

The policy manual approved by DCT for all the
events are held in the Emirate.

Manual

The indoor or outdoor space, whether private
or public property, duly licensed to host
Event
Exhibitions, and which has been permitted to
Location
be used for hosting Exhibitions by the owner of
that right pursuant to the legislation in force.
Business sector event organized by a licensed
institution or company for the exhibitions to
take place in order to facilitate the meeting of
buyer with sellers in an efficient manner, or
Consumer Fair
any exhibition that the Department considers
and Exhibition
as Consumer Fairs and Exhibitions. This
exhibition is open for the public, in which the
direct sale of goods, products or services is
permitted.

3. Consumer Fairs and Exhibitions Policies and General
Conditions
1.

1

General
Conditions

The applicant must be one of the
companies or institutions authorised
to organise exhibitions in Abu Dhabi.

الجهة المرخص لها أصوالً وفق التشريعات النافذة بتنظيم
.والمسجلة في نظام ترخيص الفعاليات
المعارض في اإلمارة
َّ

منظم
المعرض

دليل السياسات لتحديد اإلشتراطات والمعايير الالزمة

الدليل

.لتنظيم إقامة المعارض اإلستهالكية في اإلمارة

 والتي تنظمها مؤسسة أو شركة،فعالية قطاع األعمال
مرخصة إلقامة المعارض بهدف تسهيل التقاء المشترين
، ويكون زواره من العامة،مع البائعين بطريقة فعالة
ويسمح فيها بالبيع المباشر للسلع أو المنتجات أو

معرض السلع
االستهالكية

الخدمات أو كل معرض تعتبره الدائرة من قبيل المعارض
. االستهالكية

 السياسات والشروط العامة لتنظيم المعارض.3
االستهالكية في إمارة أبوظبي
أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى
الشركات أو المؤسسات المرخص لها
.بتنظيم المعارض في إمارة أبوظبي

1

.1
الشروط
العامة

2

The application must be submitted
at least 10 days prior to the date of
event in case of hosting in a closed
venue (e.g. hotel) and two months
in case of hosting it in a temporary
venue and not more than 6 months in
advance, allowing a period of 7 days
for installation and dismantling in case
of setting up on the same plot/area.

أن يتم تقديم طلب الترخيص على إقامة
 أيام عمل على األقل في10 المعرض قبل
حال إقامتها في االماكن المغلقة (الفنادق
والقاعات) وقبل شهرين في حال األماكن
 أشهر بحد أقصى من6الغير مجهزة و
 أيام للفك7  مع مراعاة فترة،موعد إقامته
والتركيب ما بين المعرض واآلخر في حال
/تنظيم المعرض على نفس قطعة األرض
.المنطقة

2.

3

The licence fee for the exhibition must
be paid thorough the Events Licensing
system.

أن يتم استيفاء الرسوم الخاصة بترخيص
.للمعرض من خالل نظام ترخيص الفعاليات

3

4

Exhibition cannot be opened until final
approval from DCT is provided.

أن ال يتم افتتاح المعرض إالّ بعد الحصول
.على الموافقة النهائية

4

5

In the case of modification or change
of the date or place of the exhibition
or in case of cancellation, DCT needs
to be notified one week before
through the Events Licensing System.

في حال تعديل أو تغيير المنظم لموعد أو
مكان المعرض أو إلغاءه يجب إلغاء الطلب
أو تعديله في نظام ترخيص الفعاليات قبل
أسبوع على األقل من الموعد األساسي
. وأن يتم توضيح مبررات التغيير،المرخص له

5

6

The organiser of the exhibition is fully
responsible for the exhibition before
DCT; it is not allowed to sell or dispose
of the approved license to others.

أن يكون منظم المعرض مسؤول بشكل
 وال يجوز بيع،كامل عن المعرض أمام الدائرة
.أو التنازل عن الرخصة للغير

6
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1.

7

The exhibition shall not exceed 30
days. The organiser can apply for a
new licence in case of extension and
can renew the licence for the event if
it is less than 30 days.

، يومًا30 أن ال تزيد مدة المعرض عن
وفي حال التمديد يتقدم المنظم بطلب
 يحق للمنظم تجديد مدة.جديد للموافقة
 يومًا وعلى30 المعرض إذا كانت أقل من
.أن ال تزيد عن المدة المحددة

7

8

A proper name should be chosen
for the exhibition, with all laws and
regulations related to intellectual
property rights being complied with.

أن يتم تسمية المعرض بمسمى الئق مع
االلتزام بكافة الحقوق المتعلقة بالفكرية
.حسب األنظمة والتشريعات المتبعة

8

9

The use of ‘Abu Dhabi’ or ‘the
Government’ or ‘The Abu Dhabi Brand’
is prohibited without having the
required approvals.

يحظر استخدام اسم (أبوظبي) أو
)(الحكومة) أو (الهوية الترويجية لإلمارة
في الفعاليات المقامة إالّ بعد الحصول
.على الموافقات الالزمة

9

10

Organisers should register under the
DCT ticketing system when applying
for a ticketed event.

يجب أن يستكمل عملية التسجيل في
النظام اإللكتروني للتذاكر في حالة وجود
تذاكر للدخول وال يجوز ألي بائع تذاكر أن
يقوم بعمليات بيع التذاكر للفعاليات في
.اإلمارة إالّ من خالل نظام تذاكر الفعاليات

10

11

Advertising or promotional activities
are prohibited prior to obtaining the
required approvals on the exhibition
from DCT.

يمنع اإلعالن أو القيام بأي أنشطة ترويجية
للمعرض قبل الحصول على الموافقة
المبدئية أو النهائية من نظام ترخيص
.الفعاليات

11

12

Maintain the traditions, Islamic values,
rules, and general regulations in
Abu Dhabi during the exhibition.

المحافظة على العادات والقيم اإلسالمية
والضوابط الشرعية والتعليمات واألنظمة
العامة في إمارة أبوظبي أثناء تنفيذ
.المعرض

12

13

DCT may reject the request to
organise the exhibition on the basis
of data relating to the scheduling of
exhibitions or opposition to exhibitions
or instructions by the relevant
entities without bearing any financial
responsibility in front of the organiser.

يجوز للدائرة رفض طلب تنظيم المعرض
بناء على معطيات تتعلق بجدولة
المعارض أو تعارضها مع معارض أو
 أو تعليمات تصدر من،مناسبات أخرى
 وال تتحمل الدائرة أي،الجهات المختصة
.مسؤوليات أو التزامات مالية أمام المنظم

13

14

The Event organiser should take full
responsibility to resolve consumers’
complaints and shall be held
accountable in case of any breach by
participants from outside the country
in accordance with the laws and
regulations in force.

يتحمل منظم الفعالية المسؤولية
التامة لحل شكاوى المستهلكين
ويتم محاسبته في حال رصد اي مخالفة
وذلك للمشاركين من خارج الدولة وفق
.التشريعات واألنظمة النافذة

14

15

DCT does not bear any responsibility
in case the organiser failed to apply
the policies and procedures governing
consumer goods fairs.

ال تتحمل الدائرة أي مسؤولية في حال
أخفق المنظم في تطبيق السياسات
واإلجراءات المنظمة لمعارض السلع
.االستهالكية

15

General
Conditions

.1
الشروط
العامة
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2.

1

Hosting exhibitions is limited to
approved exhibition halls, commercial
centres, hotel halls, and social events
halls licensed for exhibitions.

يجب اقتصار إقامة المعرض في صاالت
، وداخل المراكز التجارية،المعارض
 وصاالت،والقاعات داخل الفنادق
المناسبات االجتماعية المرخصة إلقامة
.المعارض

1

2

It is allowed to hold an exhibition in a
temporary facility (tent) in cities and
areas where there are no licensed
exhibition halls pursuant to clause 1
above, in full compliance with the type
of land/use stated by relevant entities
and mentioned in the site plan, and all
the policies and regulations specified
by, as well as the requirements of the
Civil Defense specified in Annex (1)
attached hereto.

يسمح بإقامة المعرض في منشأة مؤقتة
(خيمة) في المدن والمناطق التي ال تتوفر
فيها صاالت معارض مرخصة وفق البند
 بشرط االلتزام بنوع استخدام، ) أعاله1(
األرض المحدد من قبل دائرة التخطيط
العمراني والبلديات والمذكور في خارطة
 مع االلتزام التام بكافة السياسات،األرض
والضوابط المحددة لذلك واستفياء
الشروط والرسوم الخاصة بدائرة التخطيط
 وكذلك اشتراطات،العمراني والبلديات
) مع.1 ( الدفاع المدني المحددة في ملحق
.هذا الدليل

2

3

In case the exhibition is to be held
in a temporary facility, the organiser
shall, in coordination with the civil
defense department complete the
required inspection to prove that the
establishment is in conformity with
the requirements of civil defense. If
this requirement is not complied with,
the license granted to the organiser is
null and void.

في حال كان المعرض سيقام في منشأة
 يلتزم المنظم بالتنسيق مع،مؤقتة
إدارة الدفاع المدني في المنطقة التي
سيقام عليها المعرض لفحص المنشأة
وإثبات مطابقة المنشأة الشتراطات
 أيام من إقامة7 الدفاع المدني وذلك قبل
 وان لم يلتزم بذلك،المعرض كحد أدنى
فإن الرخصة الممنوحة للمنظم تعتبر
ّ
.الغية

3

4

Choose suitable land to set up
the temporary establishment, and
obtain the approval of the concerned
municipality/NOC from owner on the
exhibition site/land plot.

اختيار أرض مناسبة إلقامة المنشأة
 والحصول على موافقة البلدية،المؤقتة
 عدم ممانعة/المعنية والجهات المختصة
.من مالك األرض على موقع المعرض

4

1

Exhibitor should comply with the set
requirements for displaying and selling
food products and any other items
as per set requirements of relevant
entities.

يلتزم المنظم بالتأكد من حصول جميع
العارضين والمشاركين على الموافقات
الخاصة باألنشطة المتعلقة ببيع السلع
الغذائية وااللتزام بالشروط والقوانين
الموضوعة بما يخص بيع السلع األخرى من
.الجهات المختصة

1

2

Display Signage on all participating
pavilions, indicating the names of the
parties and the licence trade number
in case of having a commercial shop.

يجب تعليق لوحات على جميع األجنحة
 وإذا،المشاركة موضح فيها أسماء الجهات
كانت تلك الجهات لها محالت تجارية في
االمارة فيجب اظهار رقم الرخصة التجارية
.أو التصريح وعنوان المحل التجاري

2

3

Allocation of F&B area, provided
that the participants in that area are
licensed by competent authorities and
according to the standards approved
in those entities.

يسمح بتخصيص منطقة يتم فيها بيع
األكل والشرب على أن تكون المشاركات
في تلك المنطقة من قبل المطاعم
المرخصة من قبل الجهات المختصة
وحسب المعايير المعتمدة في تلك
.الجهات

3

4

5% of the total area of the exhibition
hall should be allocated to free
participation of UAE productive
families and craftsmen.

 من المساحة%5 يجب تخصيص نسبة
اإلجمالية لصالة المعرض بحيث تمنح
بشكل مجاني لمشاركة األسر المنتجة
. والحرفيين والحرفيات اإلماراتيين

4

Exhibitions
Locations

3.
Exhibitors
and exhibits
and accompanying Events

.2
مكان إقامة
المعرض

.3
العارضون
والمعروضات
والفعاليات
المصاحبة
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3.

5

Seminars, lectures or workshops
accompanying the exhibition may
be held after obtaining the relevant
approvals (on all speakers) from DCT
and should be applied on the system at
least one month prior to the exhibition.

يجوز إقامة ندوات أو محاضرات أو ورش
 بعد التنسيق،عمل مصاحبة للمعرض
مع الدائرة قبل إقامة المعرض بشهر
 وأخذ الموافقات الالزمة لجميع،على االقل
.المتحدثين من خالل النظام اإللكتروني

5

6

In case of gold/jewellery selling,
shops need to be licenced within UAE
and required approvals should be
obtained from relevant entities using
approved scales from QCC.

في حال وجود محالت بيع الذهب
والمجوهرات يجب أن تكون المحالت
مرخصة داخل دولة اإلمارات مع أخذ
الموافقات الالزمة من الجهات المختصة
مع اعتماد كافة الموازين من قبل مجلس
.أبوظبي للجودة والمطابقة

6

7

All employees and exhibitors
participating in the exhibition shall
display identification cards indicating
the name, job and place of work.

يلتزم جميع العاملين والعارضين
المشاركين في المعرض بتعليق بطاقات
تعريفية موضح فيها االسم والوظيفة
.والجهة التي يعمل فيها

7

8

The appearance of the exhibitors must
be suitable in terms of clothing and in
accordance with the official dress code.

أن يكون مظهر العارضين الئقًا من ناحية
.الملبس وحسب الضوابط

8

1

Provide a management office where
telephone and internet services are
available; the organiser must provide
an official who is available in this
office during the working hours of the
exhibition.

توفير مكتب لإلدارة التنفيذية للمعرض
،تتوفر فيها خدمات الهاتف واإلنترنت
وعلى المنظم توفير مسؤول متواجد في
هذا المكتب خالل ساعات عمل المعرض
.خالل فترة إقامته

1

Exhibitors
and exhibits
and accompanying Events

4.
Exhibitions
and Fairs
management

.3
العارضون
والمعروضات
والفعاليات
المصاحبة

.4
إدارة المعرض

2

Provide an emergency room and a
certified First Aider during the working
hours of the exhibition.

توفير غرفة اسعاف أولية ومسؤول
اسعاف على مدار ساعات العمل في
.المعرض

2

3

Proper consideration for special needs
through the provision of parking,
facilitation of entrances and corridors,
and other services provided.

مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة (أصحاب
الهمم) من خالل توفير المواقف
، تسهيل المداخل والممرات،المخصصة
.والخدمات المقدمة األخرى

3

4

Provide an isolated storage area for
goods that meet safety standards in
accordance with the requirements of
the Civil Defense.

توفير منطقة معزولة لتخزين البضائع
تتوفر فيها معايير السالمة وفقًا لشروط
. الدفاع المدني

4

5

Provide Lost and Founds Box.

.توفير صندوق أمانات للمفقودات

5

6

Premises are monitored during the
working hours through the presence
of security using approved companies
as advised by relevant authorities.

توفير رجال أمن من الشركات المعتمدة
لمراقبة المعرض خالل ساعات العمل
.حسب إجراءات الجهات المختصة

6

7

Contract an approved cleaning
company to maintain cleanliness of
exhibition and its facilities.

التعاقد مع إحدى شركات التنظيف
.لمراعاة نظافة المعرض

7

8

Provide Visitor information desk to
receive and answer guest queries.

تخصيص مكان للمعلومات واالستقبال
.واإلجابة على استفسارات الزوار

8

9

Provide a complaints and suggestions
box for visitors.

توفير صندوق الستقبال شكاوى
.ومقترحات الزوار

9

10

Provide Valet Parking Services
(optional).

توفير خدمة صف السيارات لزوار المعرض
.)(اختياري

10

11

Provide Porter services (optional).

توفير خدمة حمل المشتريات لمرتادي
.)المعرض (اختياري

11
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5.

1

Exhibition
closing and
reporting
2

The organiser is obliged to close the
exhibition on time in accordance with
the licence with stating the events
dates on a signboard. The organiser is
required to vacate the venue within 7
days of the end date.

يلتزم المنظم بإغالق المعرض في الوقت
المحدد حسب الترخيص الصادر مع ذكر
 مع،مواعيد الفعالية في لوحة خارجية
مراعاة إزالة كل ما يتعلق بالمعرض في
. أيام7 خالل

1

The Organiser shall submit a report
within one month after the expiry of
the exhibition. The report shall include
the following:
- Start and end date of the
exhibition.
- the actual total area of the
exhibition and the actual total area
rented at the fair.
- a list of names and numbers of the
exhibitors.
- list of types of exhibits displayed
and sold during the exhibition.
- the total number of exhibitors
participated in the exhibition
pavilions.
- the total number of visitors and the
average spend per visitor during the
exhibition.

يلتزم المنظم بتقديم تقرير خالل شهر
 ويشمل التقرير ما،بعد انتهاء المعرض
:يلي

2

4. Mandatory Criteria for Bazaars and Consumer Fair
Exhibitions
1.
Health, Safety
and Security

1

The temporary establishment shall
be fire-proof, in which security and
safety means shall be available.
The temporary establishment shall
be inspected by Civil Defense in
accordance with the instructions
set forth in Civil Defense Annex to
the Manual. Documented evidence
is available (Civil Defense) to
demonstrate fire safety compliance
(including certificate and report for
fabric materials by organisations/
suppliers acceptable to Civil Defense)
as well as the following respects:
1. Adequate firefighting equipment
are available in accordance with
Civil Defense directives (fire
extinguishers, fire blankets etc. in
the required locations and numbers)
2. Provide emergency backup lighting.
3. Provide emergency exits, evacuation
exits and assembly points.
4. Provide fire alarms and detection.
5. Ensure the extensions and loads of
electricity and air conditioning are
checked.
6. The stability of the temporary
building, its columns and its
resistance to wind.
7. Resistance of rain and the presence
of runways to discharge any floods.
8. Any other requirement set by the
Civil Defense.

.5
اقفال وتقييم
المعرض

. تاريخ بدء ونهاية المعرض الفعلي المساحة االجمالية الفعلية للمعرضوالمساحة التي تم تأجيرها في
.المعرض
 قائمة بأسماء وأرقام تواصل الجهات.العارضة في المعرض
 قائمة بأنواع المعروضات التي تم.عرضها وبيعها في المعرض
 اجمالي عدد العارضين المشاركين في.أجنحة المعرض
 ومتوسط إنفاق، إجمالي عدد الزوار.الزائر الواحد اثناء حضوره المعرض
 المعايير اإللزامية لمعارض السلع االستهالكية.4
والمهرجانات
،أن تكون المنشأة المؤقتة مضادة للحريق
 وأن،وتتوفر فيها وسائل األمن والسالمة
يتم الكشف على المنشأة المؤقتة من
خالل الدفاع المدني حسب التعليمات
الموضحة في ملحق الدليل بشأن شروط
 وتوفير المستندات،الدفاع المدني
المطلوبة والتي تثبت التوافق مع الدفاع
المدني لضمان سالمة المنشأة المؤقتة من
:النواحي التالية
 وتوفر طفايات حريق،مقاومة الحريق
بعدد مناسب وصالحة لالستخدام
بالقرب من مخارج المعرض وبالقرب
من المولد الكهربائي حسب إجراءات
وشروط السالمة في الخيام من الدفاع
المدني

1

.أ

. توفير أنوار إضاءة احتياطية للطوارئ.ب
 توفير مخارج طوارئ ومسارات اإلخالء.ت
.ونقاط التجمع
. توفير أجهزة إنذار والكشف عن الحريق.ث
 التأكد من تمديدات الكهرباء.ج
.والتكييف
 ثبات المنشأة المؤقتة وأعمدتها.ح
.ومقاومتها للرياح
 مقاومة المنشأة المؤقتة لألمطار.خ
.ووجود مسارات لتصريف تجمع المياه
 أي اشتراطات أخرى يضعها الدفاع.د
.المدني
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.1
الصحة واألمن
السالمة

1.

2

The area of the tent shall not exceed
75% of the plot’s area as per set
requirements by civil defense.

مساحة الخيمة أو الخيام يجب أن ال تزيد
 من مساحة قطعة األرض حسب%75 عن
.شروط الدفاع المدني

2

3

Documented evidence is available
(Civil Defense) to demonstrate
fire safety compliance (including
certificate and report for fabric
materials by organisations/suppliers
acceptable to Civil Defense)

توفير المستندات المطلوبة والتي
تثبت التوافق مع شروط الدفاع المدني
 وإشارات، والمساحات،(متضمن نوع المواد
.)الهروب واإلنارة الطارئة

3

4

Premises are monitored during the
working hours through the presence
of security as per regulations of the
Emirate of Abu Dhabi.

توفير رجال أمن لمراقبة المعرض خالل
ساعات العمل حسب إجراءات الجهات
.المختصة

4

5

Exhibition entrances are controlled
during the opening hours by security
camera(s), as per regulations of the
Emirate of Abu Dhabi.

توفير كاميرات مراقبة أمنية على مداخل
 حسب،المعرض والممرات الرئيسية
.اإلجراءات واللوائح للجهات المختصة

5

6

Provide an emergency first aid kit
and a certified first aider during the
working hours of the exhibition.

توفير عدة اسعاف أولية ومسؤول اسعاف
.على مدار ساعات العمل في المعرض

6

7

Clear signage, both statutory and
way finding for visitor convenience
is present in Arabic and English
(including emergency exit signage).

إشارات الهروب فوق كل/توفير لوحات
 باللغتين العربية،أبواب ومخارج الهروب
.واإلنجليزية

7

8

The provision of a public electricity
source or sufficient power/generator
of electricity commensurate with the
size of the electricity loads and the
installation of a network are available
by means of safety in accordance with
the requirements of civil defense and
distribution companies.

توفير مصدر كهرباء عمومي أو مولد
كهرباء يتناسب مع حجم أحمال الكهرباء
ويتم تركيب شبكة تتوفر بها وسائل
السالمة وفق شروط الدفاع المدني
.وشركات توزيع الماء والكهرباء

8

9

Provide a backup power generator
connected by an automatic switching
switch on the main switch to operate
automatically when the power supply
is interrupted.

توفير مولد كهرباء احتياطي موصل
بقاطع تحويل أوتوماتيكي على المفتاح
الرئيسي بحيث يعمل تلقائيًا عند انقطاع
.التيار

9

10

Smoking is strictly prohibited in
all exhibition facilities, and there
are clear «no smoking» signs, and
a smoking area is allocated in the
outdoor courtyard of the exhibition
in accordance with the conditions
and requirements of the competent
authorities.

يمنع منعًا باتًا التدخين في جميع مرافق
 وتوضع عالمات واضحة «ممنوع،المعرض
 وتخصص منطقة للمدخنين،»التدخين
في الفناء الخارجي للمعرض وفق
. اشتراطات ومتطلبات الجهات المختصة

10

11

The exhibition site shall be kept
free from flammable or combustible
materials as per requirements of Civil
Defense.

يجب أن تكون المواد القابلة لالشتعال
والنفايات بعيدة عن مكان الفعالية حسب
.اشتراطات الدفاع المدني

11

12

Storage containing equipment and
hazardous substances are locked at
all times.

يجب حفظ المواد الخطرة في االماكن
المحددة على أن تغلق بإحكام في جميع
.األوقات

12

Health, Safety
and Security

.1
الصحة واألمن
السالمة
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1.

13

Maintenance of hygiene, through
the provision of providing waste
containers inside and outside the
exhibition, follow proper waste
management and disposal according
to the policies of Waste Management
Center.

المحافظة على النظافة العامة وتوفير
،حاويات نفايات داخل وخارج المعرض
وإدارة المخلفات بشكل كامل والتخلص
.منها وفق سياسات مركز إدارة النفايات

13

14

Provide a risk management plan at
the temporary facility that includes a
plan to regulate the entry and exit of
visitors, as well as an emergency site
evacuation plan.

تقديم خطة إلدارة المخاطر في المنشأة
المؤقتة تشمل خطة تنظيم حركة دخول
 وأيضًا خطة إخالء الموقع في،وخروج الزوار
.حاالت الطوارئ

14

15

Provide required general liability
Insurance from all Risks and Damage
to property, visitors and Exhibitors.

التأمين على الخيمة من المخاطر واألضرار
.شاملة الممتلكات والعارضين

15

16

Adherence to any other health and
safety requirements set by the
relevant entities.

االلتزام بأي شروط أخرى مطلوبة في
سبيل توفير األمن والسالمة حسب
.إجراءات الجهات المختصة

16

1

Parking facilities are provided as per
the approval of the Department of
Transport and in accordance with the
expected number of visitors.

يتم توفير مرافق وقوف السيارات حسب
موافقة دائرة النقل ووفقًا للعدد المتوقع
.من الزوار

1

2

Space is allocated for the parking of
vehicles near the entrance.

يتم تخصيص مساحة لمواقف السيارات
.بالقرب من مدخل الفعالية

2

3

Provision of call/walkie talkie devices
within the exhibition.

.توفير أجهزة نداء داخل المعرض

3

4

Availability of Valet Parking Services.

valet توفير خدمات ركن السيارات
.parking

4

5

Roads and/or tracks leading to the
Exhibition tent are clearly designated.

أو المسارات المؤدية/أن تكون الطرق و
.إلى مكان الفعالية محددة بوضوح

5

6

Roads and/or sand tracks are free
from obstructions, allowing the safe
transportation of visitors.

أو المسارات خالية/أن تكون الطرق و
 مما يسمح بالتنقل اآلمن،من العوائق
.للزائرين

6

7

There should be at least four gates
with sufficient width in the fenced
area, two for visitors, one for
organisers and participants, and one
for emergency services.

توفير أربعة بوابات على األقل بعرض
، اثنان للزوار،كاف في المنطقة المسورة
 وواحدة،وواحدة للمنظمين والمشاركين
.لخدمات الطوارئ

7

8

The name of the exhibition, its date,
and the license number shall be
displayed on the entrances.

وضع لوحات تعريفية باسم المعرض على
، ويتم توضيح اسم المعرض،كل بوابة
. ورقم الترخيص،وتاريخ إقامته

8

9

Main sign-boards in public areas are
in Arabic and English; sign boards are
signs promoting the exhibition name
and should be well-lit or legible at
night.

توفير اللوحات اإلرشادية الرئيسية في
المناطق العامة باللغتين العربية
 ويجب أن تكون مضاءة أو.واإلنجليزية
.قابلة للقراءة في الليل

9

Health, Safety
and Security

2.
Accessibility
and Parking

.1
الصحة واألمن
السالمة
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.2
سهولة
الوصول
والمواقف

3.

1

Arrival/
Entrance

4.

1

توفير موظفين في المعرض (يتحدثون
العربية واالنجليزية) أو أي لغة ذات صلة
. بالنشاط التجاري للمعرض

2

3

Comfortable, well maintained and
shaded seating is available for visitors

.توفير مقاعد انتظار مريحة ومظللة للزوار

3

1

Corridors and stairs are in a good
state of repair, free from obstacles/
hazards and meet the need of the end
user.

 المداخل والساللم في حالة،بناء الممرات
/  ويجب أن تكون خالية من العقبات،جيدة
.المخاطر وتلبي حاجة الزوار

1

2

Adequate levels of lighting for safety
and comfort in all public areas,
including sufficient light on stairways
where applicable.

توفير مستويات كافية من اإلضاءة
للسالمة والراحة في جميع مناطق
 بما في ذلك توفير إنارة كافية،المعرض
.على الساللم إن وجدت

2

3

Air conditioning maintains
comfortable temperature, throughout
the year in all areas

ضبط تكييف الهواء على درجة حرارة
 على مدار السنة في جميع،مناسبة
.المناطق العامة في المعرض

3

4.

Provide ATM Machines (optional)

.) (اختياريATM توفير خدمة صراف البنك

4

5

Provide Lost and Founds Boxes

.توفير صندوق أمانات للمفقودات

5

6

Provide approved Porter services for
visitor purchases with a clear uniform
and pricing list (optional)

،في حال توفير خدمة حمل المشتريات
يجب التعاقد مع شركات مرخصة لتوفير
خدمة حمل المشتريات لمرتادي المعرض
مع توفير زي موحد واضح وتحديد أسعار
.الخدمات للجمهور

6

7

Provide an assembly point for lost
children

.توفير منطقة تجمع لألطفال المفقودين

7

8

Provide F&B services (one at least)
as per set requirements of relevant
entities.

توفير خدمات المطاعم والكافيهات (واحد
على األقل) حسب متطلبات الجهات
.المختصة

8

1

A dedicated prayer and ablution area
is available within the exhibition area
( in case of not availability of a near
mosque)

توفير منطقة مخصصة للصالة والوضوء
داخل المعرض ( في حال عدم توفر
. )مسجد قريب

1

يجب الحفاظ على الحمامات العامة
.ونظافتها وفحصها بشكل متكرر
.و االحتفاظ بسجالت التنظيف

1

1

Public Toilets

Public toilets are well maintained,
clean, and frequently checked.
Cleaning records must be kept.

.3
االستقبال

Staff must be able to greet and speak
basic Arabic, and be well spoken in
English or any language related to the
business of the Exhibition

Prayer Rooms

6.

توفير منطقة استقبال مجهزة في جميع
.األوقات الستيعاب عدد الزوار الموقع

2

Safety &
Comfort in
Public Areas

5.

The Arrival/Welcome area is manned
at all times to accommodate the
number of visitors on site

.4
تسهيالت
الراحة
والسالمة

.5
غرف الصالة

.6
الحمامات
العامة

2

Toilet facilities are of a solid structure
with permanent utility fixtures;
flushing toilets, wash basins, hot
and cold running water (taps clearly
identified hot/cold) and lighting

يجب أن تكون مرافق المرحاض ذات
:هيكل صلب مع تركيبات دائمة للمرافق
 المياه، أحواض الغسيل،المراحيض
الساخنة والباردة (الصنابير تع ّرف بوضوح
. بارد) واإلضاء/ حار

2

3

Separate toilets are provided for men
and women and one communal for
visitors with disabilities

يتم توفير حمامات منفصلة للرجال
والنساء وواحدة مشتركة للزائرين من
.ذوي اإلعاقات

3
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6.

4.

Note: Disability toilets must be
equipped in accordance with local
authority requirements. Example;
sanitary ware and facilities/
appliances at the correct height for
wheelchair bound visitors; basins,
handrails, handles, light switches etc.
In addition, space should allow for
ease of access to the washroom and
for maneuverability inside

 يجب أن تكون مراحيض:مالحظة
اإلعاقة مجهزة وفقًا لمتطلبات الجهات
/ مثال؛ األدوات والمرافق الصحية.المختصة
األجهزة الصحية في االرتفاع الصحيح لزوار
، الدرابزين، األحواض.الكراسي المتحركة
 باإلضافة إلى. مفاتيح اإلنارة إلخ،المقابض
 يجب أن تسمح المساحة لسهولة،ذلك
الوصول إلى الحمام والقدرة على التحرك
.في الداخل

4

5

Ladies: A minimum of three toilets
with hose, washbasin and mirror
(washbasin separate from the toilet
cubicle) is provided (for exhibitions
accommodating one hundred
visitors), with one additional toilet
and washbasin for every twenty-five
people thereafter

 هناك ثالثة حمامات على األقل:السيدات
تحتوي على خرطوم ومغسلة ومرآة
)(مغسلة منفصلة عن مقصورة المرحاض
يتم توفيرها (للمعارض التي تتسع لنحو
 مع مرحاض إضافي ومغسلة،)مائة زائر
.شخصا بعد ذلك
لكل خمسة وعشرين
ً

5

6

Men: A minimum of two urinals and
two toilets with hose, washbasin
and mirror (washbasin separate
from the toilet cubicle) is provided
(for exhibitions accommodating
one hundred visitors), with one
additional toilet, urinal and washbasin
provided for every twenty-five visitors
thereafter

 يوجد ما ال يقل عن مرحاضين مع:الرجال
خرطوم ومغسلة ومرآة (مغسلة منفصلة
عن مقصورة المرحاض) يتم توفيرها
 مع،للمعارض التي تستوعب مائة زائر
مرحاض إضافي ومغسلة لكل خمسة
.وعشرين زائر بعد ذلك

6

7

Provide ventilation in the form of an
extractor fan, built-in ventilation or
windows that open

.توفير تهوية أو نوافذ قابلة للفتح

7

8

If windows exist they are discreetly
covered

في حالة وجود نوافذ يتم تغطيتها
.بشكل مناسب

8

1

Proper consideration for special needs
through the provision of parking,
facilitation of entrances and corridors,
and other services provided

مراعاة ذوي االحتياجات الخاصة (أصحاب
الهمم) من خالل توفير المواقف
، تسهيل المداخل والممرات،المخصصة
.والخدمات المقدمة األخرى

1

توفير مداخل سهلة الوصول لذوي
 حسب اشتراطات،االحتياجات الخاصة
.الجهات المختصة

2

مراعاة الزوار ذوي الهمم عند بناء الممرات
.في المعرض

3

توفير حمام واحد على األقل لذوي
االحتياجات الخاصة في كل مجموعة
 يجب أن يلبي.من المراحيض العامة
ﺣﺟم الحمام وسهولة الوصول المعايير
.الموضوعة من الجهات المختصة

4

Public Toilets

7.
Special Needs

2

The Exhibition entrances facilitate
access for disabled guests, in
accordance with the official
government entity.

3

Exhibition’s corridors should consider
the use of guest of special needs.

4.

At least one toilet stall must be
accessible for disabled guests at
each cluster of public toilets. The
size of the accessible toilet and all
Measurements should meet with
standards based of relevant entity.

.6
الحمامات
العامة

.7
أصحاب الهمم
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